
 

 

Laura 

Fiorella naisen pitsineuleinen jakku  

 

Koot: S/M-L-XL/XXL 

Lanka: Gedifra Laura (65 alpakka, 35 puuvilla, 25 g =150 m).  

Prym puikot: Nro 4,5 tai käsialan mukaan. 

Muut tarvikkeet: Virkkuukoukku nro 3,5. 

Tiheys: 22 s ja 29 krs pitsineuletta = 10 cm. 

Mallineuleet: Joustinneule: 1 o, 1 n. Sileä neule: neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.  

Ainaoikein -neule: neulo kaikki krs:t oikein.  

Pitsineuleet: neulo ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan. Piirroksissa on vain työn oikean 

puolen krs:t, neulo nurjalla kaikki s:t ja langankierrot nurin. Toista I piirroksessa 1.-26. krs:ia 

ja II piirroksessa 1.-20. krs:ia. Nyppy: neulo yhdestä s:sta 5 s eli neulo *silmukka oikein, ota 

lk puikolle*, toista *-* vielä kerran ja neulo sama silmukka oikein. *Käännä työ, neulo 5 s n, 

käännä työ, neulo 5 s o*, toista *-* vielä kerran, käännä työ, neulo 5 s n, käännä työ, ota 

kaikki 5 s virkkuukoukulle, ota lk koukulle ja vedä läpi, ota lk koukulle ja vedä vielä läpi. Siirrä 

jäljelle jäänyt s oikean käden puikolle. 

 

Koko  S/M L XL/XXL 

Valmiin neuleen mitat 

vartalon ympärys 124 130 138 cm 

kokopituus n.  63 63 63 cm 

hihan sisäpituus 36 36 36 cm 

 

Langan menekki 

Gedifra Laura -lankaa 

luonnonvalkoista (3200) 200 225 250 g 

 

Takakappale Luo 138-146-154 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Aloita sitten sileä neule. Kun kappaleen korkeus on 47-45-

43 cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x2 s ja 3x1 s =128-136-144 s. Kun kädentien korkeus 

on 16-18-20 cm, päätä s:t. 

 

Vasen etukappale Luo 72-76-80 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Aloita sitten mallineuleet näin: Neulo reuna-s, 10-12-14 

s:lla sileää neuletta, tee 21 s:lla pitsineuletta ruutupiirroksen I mukaan, neulo 1 s:lla sileää neuletta, tee 21 s:lla pitsineuletta 

ruutupiirroksen I mukaan, neulo 11-13-15 s:lla sileää neuletta ja lopuksi etureunassa 7 s:lla ainaoikein -neuletta. Neulo 

jatkossa s:t tässä järjestyksessä. Kun kappaleen korkeus on 32 cm, aloita pääntien viistotus eli neulo 7 s:n sisäpuolella 

vasemmassa reunassa joka 7,5. cm 2 s o yhteen 4 kertaa. HUOM: Tee sivussa kädentiekavennukset samoin ja samalla 

korkeudella kuin takana. Kun kädentien korkeus on 11-13-15 cm, päätä sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 14-15-16x4 

s. Päätä loput 7 s kerralla. 

 

Oikea etukappale Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. HUOM: Tee nyt 3 napinläpeä tasavälein siten, että alin tulee 

helmajousteen yläreunaan ja ylin tulee pääntien viistotuksen alareunaan. Tee napinläpi aina siten, että neulot etureunasta 2 

s, päätä 3 s ja neulo krs loppuun. Luo napinläpi-s:t seuraavalla krs:lla uudelleen. Tee pääntien viistotukset siten, että neulot 

etureunasta 7 s, tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli) ja neulo krs 

loppuun. 

 

Hihat Luo 40-44-48 s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Lisää jousteen viimeisellä krs:lla molemmissa reunoissa 1 s. Aloita sitten 

mallineuleet näin: Neulo reuna-s, 14-16-18 s:lla sileää neuletta, tee pitsineuletta ruutupiirroksen II mukaan 12 s:lla ja neulo 

14-16-18 s:lla sileää neuletta sekä tee reuna-s. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä ja lisää samalla hihan molemmissa 

reunoissa joka 8. krs 10-7-4x1 s ja vielä joka 6. krs 0-4-8x1 s =62-68-74 s. Kun hihan pituus on 36 cm, päätä molemmissa 

reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x3-4-5 s ja 8x2 s. Päätä loput 24-28-32 s kerralla.  



 

Napit Virkkaa 3 kjs ja sulje ketju renkaaksi ps:lla. Tee 4 kjs (=1. kp) ja sitten 15 kp renkaaseen, sulje krs ps:lla 4:teen kjs:aan 

krs:n alusta. Katkaise lanka. Tee toinen samanlainen pyörylä. Aseta pyörylät nurjat puolet vastakkain ja virkkaa ne yhteen 

ulkoreunoistaan ps:in. Tee kaikki 3 nappia samoin. 

 

Viimeistely Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa, kostuta sumuttamalla nurjalta puolelta ja anna kuivua. Ompele olkasaumat 

siten, että etukappaleiden etureunat tulevat takakappaleen yläreunassa vastakkain. Kiinnitä hihat ja ompele sivu- sekä 

hihasaumat. Kiinnitä napit. 

 

Pitsineuleen ruutupiirros I    Pitsineuleen ruutupiirros II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Gedifra SRL  

Prym Consumer Finland Oy     

Huhtimontie 6B 

04200 KERAVA  puh 09-274871                        

 www.prym.fi 

http://www.prym.fi/

